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  Algum tempo após sua consagração como Arcebispo Metropolitano de Mariana, 

em 25 de abril de 1960, D. Oscar de Oliveira iniciou a reunião de antigos manuscritos e 

impressos musicais preservados na Cúria, na época anexa à Igreja de São Pedro dos 

Clérigos. Posteriormente, D. Oscar juntou ao mesmo um volume de documentos 

musicais que estava encerrado na Catedral, dando início, ainda que de maneira informal, 

à coleção que hoje leva seu nome no Museu da Música de Mariana. De tal iniciativa, 

ocorrida há cerca de 40 anos atrás, não existem hoje notícias precisas, desconhecendo-se 

também todo o percurso desse acervo musical até seu recolhimento à Cúria 

Metropolitana. Fica claro, entretanto, que, sem a atuação de D. Oscar de Oliveira na 

preservação desse acervo, uma grande parte ou até sua totalidade poderia ter sido 

perdida, como de fato ocorreu em relação aos acervos musicais das cúrias de algumas 

outras arquidioceses brasileiras. 

 Em 1965, D. Oscar fundava oficialmente o Arquivo Eclesiástico da 

Arquidiocese de Mariana (AEAM), enquanto “entidade jurídica legalmente constituída, 

com estatutos próprios”,1 o qual passou a abrigar, entre outros, os manuscritos musicais. 

E foi esse acervo musical que, no ano seguinte, a convite de D. Oscar, recebeu a visita 

de um irmão marista da editora F.T.D., Wagner Ribeiro, o qual publicou suas 

impressões em um artigo no jornal marianense O Arquidiocesano,2 sendo essa a mais 

antiga notícia hoje disponível sobre o acervo que deu origem ao Museu da Música. 

Entre outros impressos e documentos, Wagner Ribeiro descreveu dezenove manuscritos 

musicais do arquivo, chegando até a apresentar o incipit musical de um deles e 

demonstrando, assim, que já existia uma preocupação explícita com o acervo musical e 

mesmo um princípio de tratamento. 

                                                           
* Instituto de Artes da UNESP (São Paulo - SP). 
1 RODRIGUES, Flávio Carneiro. Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM). O 

Arquidiocesano, Mariana, ano 27, n.1.367, p.2-3, 24 nov. 1985. 
2 RIBEIRO, Wagner. Visita ao maravilhoso reino da música antiga mariananese. O Arquidiocesano, 
Mariana, ano 8, n.358, p.1-3, 24 jul. 1966. 
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 Em 1967, um artigo também dO Arquidiocesano menciona a existência de dois 

arquivistas da música no AEAM, Aníbal Pedro Walter e Vicente Ângelo das Mercês, já 

falecidos, porém renomados músicos do meio marianense da época, que tiveram 

importante participação na identificação de obras e na própria valorização e preservação 

do acervo nessa década.3 Esses dois arquivistas, que provavelmente foram os primeiros 

interlocutores de D. Oscar, no que se refere ao significado do acervo musical depositado 

nos porões da Cúria, já não trabalhavam mais no Arquivo Eclesiástico em 1968. Vicente 

Ângelo das Mercês, no entanto, continuaria a ser consultado pelos pesquisadores que se 

encarregaram da organização e catalogação dos manuscritos musicais. 

 Talvez tenham sido esses artigos de 1966 e 1967 os responsáveis pela 

divulgação das primeiras notícias que chegaram ao musicólogo teuto-uruguaio 

Francisco Curt Lange (1903-1997) sobre o acervo marianense de manuscritos musicais. 

Em 19 de julho de 1967, Curt Lange enviou sua primeira carta a D. Oscar de Oliveira, 

na qual se refere ao “[...] descobrimento que o Reverendíssimo Senhor fez de música 

antiga de Minas Gerais nos arquivos arquidiocesanos [...]”,4 oferecendo eventual 

colaboração na catalogação dos mesmos em uma carta datada do dia seguinte.5 

 D. Oscar mantinha o interesse em continuar o tratamento dos manuscritos 

musicais, porém não parece ter discutido com Curt Lange a possibilidade de sua 

colaboração musicológica em Mariana. O Arcebispo preferiu contratar a musicista 

Maria Ercely Coutinho, que nos períodos de férias deixava sua cidade (Ervália - MG) 

para trabalhar no acervo, lá chegando em fevereiro de 1968 e oferecendo sua 

contribuição até o ano de 1972. 

 Ainda na década de 1960, D. Oscar passou a tomar contato com arquivos de 

corporações musicais ou de famílias de músicos de cidades vizinhas, estimulando sua 

doação à Arquidiocese. O primeiro desses arquivos foi oferecido em 1969 por José 

Henrique Ângelo (descendente de uma família de músicos da cidade de Barão de 

Cocais), despertando, nessa mesma época, o interesse de musicólogos como José de 

Almeida Penalva e novamente Francisco Curt Lange.6 

                                                           
3 VASCONCELLOS, Décio de. O Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. O Arquidiocesano, 
Mariana, ano 8, n.398, p.4, 30 abr. 1967. 
4 LANGE, Francisco Curt. Carta a D. Oscar de Oliveira. Montevidéu, 19 jun. 1967, n.40.673. AEAM, 
Armário 6, Gaveta 2, Pasta 21. Documento não numerado. 
5 LANGE, Francisco Curt. Carta a D. Oscar de Oliveira. Montevidéu, 20 jun. 1967, n.40.750. AEAM, 
Armário 6, Gaveta 2, Pasta 21. Documento não numerado. 
6 LANGE, Francisco Curt. Carta a D. Oscar de Oliveira. Montevidéu, 1º out. 1969, n.42.340. MMM 
[151]A1G4P12 D87. 
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 Foi em 1972 que o tratamento do acervo musical do AEAM ingressou em uma 

segunda fase. Oferecendo-se para colaborar no trabalho com os manuscritos musicais, o 

musicólogo campineiro então residente em Curitiba (PR), Pe. José de Almeida Penalva 

(1924-2002), organizou e elaborou um catálogo do arquivo de José Henrique Ângelo, de 

Barão de Cocais, entre março e agosto desse mesmo ano. Esse trabalho foi parcialmente 

publicado nO Arquidiocesano em outubro de 1972 (figura 1),7 porém impresso em sua 

forma integral no ano seguinte na revista Cadernos, periódico do instituto teológico 

curitibano Studium Theologicum.8 Com esse trabalho, Penalva definia os critérios de 

organização e catalogação que nortearam o trabalho da fase seguinte, explícitos nos 

códigos que foram utilizados no Museu da Música até recentemente.9 

 

Figura 1. Uma das páginas da versão parcial do “Informe sobre acervo de música sacra 
dos séc. XVIII e XIX encontrado em Barão de Cocais (Minas Gerais) do Arquivo 
Eclesiástico de Mariana” de José de Almeida Penalva, publicada em O 

Arquidiocesano (Mariana, 29 de outubro de 1972). MMM [142]A1G4P03 D31. 
 

                                                           
7 PENALVA, José de Almeida. Informe sobre acervo de música sacra dos séc. XVIII e XIX encontrado 
em Barão de Cocais (Minas Gerais) do Arquivo Eclesiástico de Mariana. O Arquidiocesano, Mariana, ano 
14, n.684, p. 2, 22 out. 1972; [PENALVA, José de Almeida]. Informe sobre acervo de música sacra dos 
séc. XVIII e XIX encontrado em Barão de Cocais (Minas Gerais) do Arquivo Eclesiástico de Mariana. O 

Arquidiocesano, Mariana, ano 14, n.685, p. 2 e 4, 29 out. 1972. 
8 PENALVA, José de Almeida. Informe sobre acervo de música sacra dos séc. XVIII e XIX encontrado 
em Barão de Cocais (Minas Gerais) do Arquivo Eclesiástico de Mariana. Cadernos, Curitiba, Studium 
Theologicum, v.1, n.4, p.2-56, 1973. 
9 Apesar da criação de um novo sistema de codificação das obras e dos manuscritos musicais no Museu 
da Música de Mariana pela equipe do projeto Acervo da Música Brasileira / Restauração e Difusão de 
Partituras, os códigos utilizados no Museu da Música até 2003 continuarão a ser mencionados nos 
catálogos e nas tabelas de equivalência disponíveis a partir de 2004. 
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 A terceira fase de tratamento do acervo musical do AEAM iniciou-se ainda em 

1972. Depois de uma visita ao acervo por Cleofe Person de Mattos e, sobretudo, a partir 
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de uma visita a Mariana, em julho de 1972, pelo musicólogo Luís Heitor Correa de 

Azevedo, a convite de Lauro Morais, então diretor do Museu Arquidiocesano de Arte 

Sacra, surgiu a idéia de propor a D. Oscar de Oliveira a retomada do tratamento do 

importante acervo por ele reunido. A proposta fora encaminhada ao Arcebispo por Luís-

Heitor, e por um grupo constituído por Rubens Romanelli, Berenice Menegale, Venício 

Mancini e Maria da Conceição de Rezende, então professora de História e Estética 

Musical da Fundação de Educação Artística de Belo Horizonte. Acolhida a solicitação, 

esta última acabou assumindo as tarefas de organização, catalogação e estudo do acervo, 

as quais seriam realizadas ininterruptamente por doze anos. 

 Conceição Rezende iniciou a organização e catalogação dos manuscritos em 

julho de 1972,10 dedicando-se principalmente aos documentos originários da cidade de 

Mariana, e tomando como base o trabalho que acabara de ser realizado no arquivo de 

Barão de Cocais por José Penalva. Quando Conceição Rezende preparava-se para 

começar o seu trabalho, chegou a encontrar José Penalva, que teve tempo de expor à 

pesquisadora mineira o sistema que havia criado para classificar os manuscritos de 

Barão de Cocais, que acabou sendo utilizado por esta em outras seções do acervo. 

 A então arquivista Maria Ercely Coutinho, que efetivamente apresentou o acervo 

a Conceição Rezende, ajudou-a no início de seu trabalho, porém, a partir de 1973, 

Conceição Rezende passou a desenvolver praticamente sozinha sua tarefa, às vezes 

contando com o auxílio do músico Venício Mancini, do mestre Vicente Ângelo das 

Mercês, do maestro Sérgio Magnani, da professora e pesquisadora Sandra Loureiro de 

Freitas Reis, do padre Renato Peixoto Vidigal e de outras autoridades da Arquidiocese 

de Mariana. Poucas semanas após o início do trabalho de Conceição Rezende, naquele 

agitado ano de 1972, o Museu da Música começou a ser alvo constante de reportagens 

na imprensa diária (figuras 2 e 4), o que acabou dando ao acervo uma notoriedade 

nacional e internacional. 

 A contribuição de Conceição Rezende, somada à de Coutinho, Penalva e outros, 

permitiu o surgimento oficial do Museu da Música, inaugurado no Arquivo Eclesiástico 

da Arquidiocese de Mariana em 6 de julho de 1973, portanto há 30 anos atrás (figura 3).  

 

Figura 2. Matéria do Diário de Minas (Belo Horizonte, agosto de 1972) sobre o 
trabalho de Conceição Rezende no Museu da Música. MMM [140]A1G4P01 D94. 
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Figura 3. Maria da Conceição de Rezende (à direita), o Ministro Jarbas Passarinho (à 
esquerda) e o pesquisador Venício Mancini (ao fundo), durante a cerimônia de 
inauguração do Museu da Música, em 6 de julho de 1973. 

 

                                                                                                                                                                          
10 [VIDIGAL, José Renato Peixoto]. Museu da Música do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de 
Mariana. O Arquidiocesano, Mariana, ano 26, n.1302, p.4, 26 ago. 1984. 
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Figura 4. Entrevista de Maria da Conceição de Rezende a Carlos Felipe, para o Estado 

de Minas (Belo Horizonte, 4 de maio de 1980). MMM [140]A1G4P01 D75. 
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 Foi durante essa terceira fase, que passou a ser recolhida ao Museu da Música 

uma grande quantidade de manuscritos, cuja doação havia sido fruto do incentivo de D. 

Oscar. Outra importante iniciativa foi a microfilmagem, em 1976, de parte dos 

manuscritos do Museu da Música (cujos fotogramas encontram-se na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro), para a elaboração do catálogo O ciclo do 

ouro (1978-1979),11 que relaciona manuscritos musicais e outros documentos históricos 

de onze acervos mineiros e cariocas (figura 5). 

 

Figura 5. Notícia sobre o lançamento do catálogo O ciclo do ouro: o tempo a a música 

no barroco católico, no jornal PUC Notícias (Rio de Janeiro, 17-23 de junho de 
1980). MMM [140]A1G4P01 D28, D33, D48, D76, D98, D99, D100. 

 

 

 

 Os papéis de música continuavam a chegar e, na década de 1980, já eram 

procedentes de cerca de trinta cidades mineiras. Conceição Rezende, no entanto, 

encerrou seu trabalho no Museu da Música durante o I Encontro Nacional de Pesquisa 

em Música (Mariana, 1 a 4 de julho de 1984), ocasião na qual D. Oscar providenciou o 

registro jurídico da instituição, abrindo-o finalmente à pesquisa. Na seção inicial do 

evento, Sandra Loureiro de Freitas Reis assim se referiu à importante iniciativa: 

                                                           
11 BARBOSA, Elmer Corrêa (org.). O ciclo do ouro: o tempo e a música do barroco católico; catálogo de 
um arquivo de microfilmes; elementos para uma história da arte no Brasil; Pesquisa de Elmer C. Corrêa 
Barbosa; acessoria no trabalho de campo Adhemar Campos Filho, Aluízio José Viegas; Catalogação das 
músicas do séc. XVIII Cleofe Person de Mattos. Rio de Janeiro: PUC, FUNARTE, Xerox, 1978. 454p. 
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 “[...] Nesse Encontro, D. Oscar de Oliveira e Maria da Conceição 

Rezende Fonseca abrem as portas do Museu aos pesquisadores, num gesto 

impregnado do mais elevado sentido comunitário. O tesouro musical que 

ali existe, em forma de partituras, deverá soar no mundo inteiro, vibrar 

eternamente como reflexo imortal do mundo sui generis que o concebeu. 

[...]”12 
 
 O I Encontro Nacional de Pesquisa em Música, no qual Conceição Rezende 

esteve diretamente envolvida, marcou, portanto, o início de investigações musicológicas 

no Museu da Música por parte de outros pesquisadores, além da própria expansão do 

interesse pela pesquisa musicológica em Minas Gerais.13 

 No Museu da Música, Conceição Rezende deixou, além de uma organização 

física, catálogos, fichários e uma considerável quantidade de anotações manuscritas, que 

                                                           
12 REIS, Sandra Loureiro de Freitas. O significado do 1º Encontro Nacional de Pesquisa em Música. O 

Arquidiocesano, Mariana, ano 26, n.1297, p.3, 29 jul. 1984. [reimpresso em: REIS, Sandra Loureiro de 
Freitas. O significado do 1º Encontro Nacional de Pesquisa em Música. I ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISA EM MÚSICA, Mariana, MG, 1 a 4 de julho de 1984. Anais. Belo Horizonte, Departamento 
de Teoria Geral da Música da Escola de Música da UFMG e Museu da Música da Arquidiocese de 
Mariana, 1985. p.17-19] 
13 I ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM MÚSICA, Mariana, Escola de Música da UFMG, 
Arquidiocese de Mariana, Museu da Música, 1 a 4 de Julho de 1984. Anais. Organização e coordenação 
geral: Sandra Loureiro de Freitas Reis. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1984. 188p. Nestes Anais foram 
impressos os seguintes trabalhos: 
ELLMERICH, Luís. I Encontro Nacional de Pesquisa em Música. p.9-11 
REIS, Sandra Loureiro de Freitas. Pesquisa em artes. p.13-16 
REIS, Sandra Loureiro de freitas. O significado do I Encontro Nacional de Pesquisa em Música. p.17-19 
OLIVEIRA, Oscar de.. Música a serviço da arte e da fé. p.21-36 
VIDIGAL, José Renato Peixoto. Museu da Música do Arquivo Eclesiástico de Mariana. p.37-38 
FONSECA, Maria da Conceição Rezende. Música mineira nos Séculos XVIII e XIX. p.39-42 
FONSECA, Maria da Conceição Rezende. A história e o Museu da Música da Arquidiocese de Mariana, 

MG. p.43-49 
FONSECA, Maria da Conceição Rezende. Museu da Música da Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais. 

p.51-59 
FIGUEIREDO, Amélio Augusto de. Compositores representados no Arquivo do Museu da Música da 

Arquidiocese de Mariana. p.60-80 
CROW JR., Harry Laurott. A música portuguesa e o Brasil. p.81-101 
MAGNANI, Sérgio. Histórico de um trabalho de restauração de obras musicais do Século XVIII. p.103-

104 
MAGNANI, Sérgio. Restauração de Ave Regina Angelorum de José Joaquim Emerico Lobo de 

Mesquita. p.105-115 
COMBAT, Heitor Geraldo Magela. Estudo sobre a distribuição dos naipes vocais na obra “Tercio” de 

José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. p.117-130 
RODRIGUES, Maria Augusta Calado de Saloma. Modinha e música sacra na cidade de Goiás - Século 

XIX. p. 131-135 
NEVES, Maria José. A música brasileira setecentista vista através de manuscritos pertencentes a arquivos 

portugueses. p.137-160 
SOUZA, Geraldo Ferreira Pacheco de. Música e afetividade: uma introdução ao estudo da musicoterapia. 

p.161-164 
REIS, Sandra Loureiro de Freitas. Como vejo a musicoterapia. p.165-168 
ANDRADE, Benedicta Borges. Um trabalho de musicoterapia. p.169-176 
DIAS, Odette Ernest. Pesquisa e afetividade. p.177-179 
MATTOS, Cleofe Person de. Uma experiência - um depoimento. p.181-187. 



 

Anais do I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edição Musical (18 a 20 de julho de 2003) 

11 

até recentemente orientaram os pesquisadores na consulta do material. Em 19 de janeiro 

de 1987, foi inaugurado o novo Palácio Arquiepiscopal, à Praça Gomes Freire, e os 

impressos e manuscritos do Museu da Música foram para lá transferidos durante o mês 

de junho de 1988, pelo Pe. Ângelo Mozena, uma vez que o Museu já não contava com 

sua principal organizadora.14 

 Depois do trabalho de Conceição Rezende, entretanto, o Museu da Música 

permaneceu por mais de dezesseis anos sem novos projetos arquivísticos, apesar de 

cuidadosamente preservado no Palácio Arquiepiscopal, então residência do novo 

Arcebispo, D. Luciano Mendes de Almeida, pela zelosa direção de Mons. Flávio 

Carneiro Rodrigues e pela atenção e cuidado das arquivistas Maria Aparecida Assunção 

e Maria da Glória Assunção Moreira. 

 Em 2001, o Museu da Música ingressou em sua quarta fase de tratamento, 

graças ao projeto Acervo da Música Brasileira / Restauração e Difusão de Partituras, da 

Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana, financiado pela 

Petrobras e administrado pelo Santa Rosa Bureau Cultural (Belo Horizonte - MG), o 

qual permitiu a constituição de uma equipe de oito pesquisadores que, além de preservar 

e valorizar o trabalho já desenvolvido nesse acervo, está concluindo uma inovadora 

reorganização e um sofisticado instrumento de busca. 

 Reconhecendo o trabalho pioneiro realizado no Museu da Musica por seu 

fundador D. Oscar de Oliveira e pelos primeiros arquivistas que lá trabalharam - Aníbal 

Pedro Walter, Vicente Ângelo das Mercês, Maria Ercely Coutinho, José de Almeida 

Penalva -, além das atuais arquivistas Maria da Glória Assunção Moreira e Maria 

Aparecida Assunção, em nome da atual Equipe de Reorganização e Catalogação do 

Museu da Musica de Mariana, presto a mais justa homenagem a Maria da Conceição de 

Rezende, pelo trabalho voluntário, dedicado e desinteressado durante doze anos na 

terceira fase de tratamento do acervo, comprometendo-me a preservar a memória desse 

trabalho e nele me inspirando para todas as ações futuras no Museu da Musica. 

 Completa esta homenagem a entrega, a Maria da Conceição de Rezende, de uma 

placa comemorativa, por ocasião dos 30 anos de inauguração do Museu da Música, em 

nome do Santa Rosa Bureau Cultural e da equipe do Museu da Música de Mariana. A 

                                                           
14 Em 23 de maio de 1988 D. Oscar de Oliveira entregou seu cargo para o atual Arcebispo de Mariana, D. 
Luciano Mendes de Almeida. Antes disso, fez inaugurar a Biblioteca dos Bispos de Mariana em seu novo 
palácio, aos 10 de fevereiro de 1988, evento esse que motivou o deslocamento da documentação musical 
do Museu da Música novo espaço, embora alguns documentos e os instrumentos musicais tenham 
permanecido na Cúria, à R. Direita. 
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placa comemorativa foi entregue a Conceição Rezende pelas mãos de Rubner de Abreu 

Junior, representante do Santa Rosa Bureau Cultural, na sessão de homenagem realizada 

no primeiro dia de trabalho deste I Colóquio Brasileiro de Arquivologia e Edição 

Musical, em 18 de julho de 2003. 
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